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shrI sUkta (Rigveda)

ीसू (ऋवेद)

ॐ ॥ हरयवणा हरणीं सवणरजतजाम् ।
चां हरमयीं लीं जातवेदाे म अावह ॥ १॥
तां म अावह जातवेदाे लीमनपगामनीम् ।
ययां हरयं वदेयं गामं पुषानहम् ॥ २॥
अपूवा रथमयां हतनादबाेधनीम् ।
यं देवीमुपये ीमादेवीजुषताम् ॥ ३॥
कां साेतां हरयाकारामाा वलतीं तृां तपयतीम् ।
पे थतां पवणा तामहाेपये यम् ॥ ४॥
चां भासां यशसा वलतीं यं लाेके देवजुामुदाराम् ।
तां पनीमीं शरणमहं पेऽलीमे नयतां वां वृणे ॥ ५॥
अादयवणे तपसाेऽधजाताे वनपिततव वृाेऽथ बवः ।
तय फलािन तपसा नुदत मायातराया बाा अलीः ॥ ६॥
उपैत मां देवसखः कित मणना सह ।
ादभुूताेऽ रा ेऽन् कितमृं ददात मे ॥ ७॥
पपासामलां येामलीं नाशयायहम् ।
अभूितमसमृं च सवा िनणुद मे गृहात् ॥ ८॥
गंधारां दरुाधषा िनयपुां करषणीम् ।
ईरꣳ सवभूतानां तामहाेपये यम् ॥ ९॥
मनसः काममाकूितं वाचः सयमशीमह ।
पशूनां पमय मय ीः यतां यशः ॥ १०॥
कदमेन जाभूता मय सव कदम ।
यं वासय मे कुले मातरं पमालनीम् ॥ ११॥
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अापः सृजत धािन चत वस मे गृहे ।
िन च देवीं मातरं यं वासय मे कुले ॥ १२॥
अाा पुकरणीं पुं पलां पमालनीम् ।
चां हरमयीं लीं जातवेदाे म अावह ॥ १३॥
अाा यः करणीं यं सवणा हेममालनीम् ।
सूया हरमयीं लीं जातवेदाे म अावह ॥ १४॥
तां म अावह जातवेदाे लीमनपगामनीम् ।
ययां हरयं भूतं गावाे दायाेऽावदेयं पुषानहम् ॥ १५॥
यः शचः यताे भूवा जुयादाय मवहम् ।
यः पदशच च ीकामः सततं जपेत् ॥ १६॥

फलुित
पानने प ऊ पाी पसवे ।
वं मां भजव पाी येन साैयं लभायहम् ॥
अदायी गाेदायी धनदायी महाधने ।
धनं मे जुषतां देव सवकामां देह मे ॥
पुपाै धनं धायं हयादगवे रथम् ।
जानां भवस माता अायुतं कराेत माम् ॥
धनमधनं वायुधनं सूयाे धनं वसः ।
धनमाे बृहपितवणं धनम ते ॥
वैनतेय साेमं पब साेमं पबत वृहा ।
साेमं धनय साेमनाे मं ददात साेमनः ॥
न ाेधाे न च मासय न लाेभाे नाशभा मितः ॥
भवत कृतपुयानां भानां ीसूं जपेसदा ॥
वषत ते वभावर दवाे अय वुतः ।
राेहत सवबीजायव  षाे जह ॥
पये पिन पहते पालये पदलायता ।
वये वणु मनाेऽनुकूले वपादपं मय सधव ॥
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या सा पासनथा वपुलकटतट पपायताी ।
गीरा वतनाभः तनभर नमता श वाेरया ।
लीदयैगजेैमणगण खचतैापता हेमकुैः ।
िनयं सा पहता मम वसत गृहे सवमाययुा ॥
लीं ीरसमु राजतनयां ीरंगधामेरम् ।
दासीभूतसमत देव विनतां लाेकैक दपांकुराम् ।
ीमदकटालध वभव ेगाधराम् ।
वां ैलाे कुटबनीं सरसजां वदे मुकुदयाम् ॥
सलीमाेलीजयलीसरवती ।
ीलीवरली सा मम सवदा ॥
वरांकुशाै पाशमभीितमुां करैवहतीं कमलासनथाम् ।
बालाक काेट ितभां िणेां भजेहमाां जगदरं ताम् ॥
सवमलमाये शवे सवाथ साधके ।
शरये यबके देव नारायण नमाेऽत ते ॥
सरसजिनलये सराेजहते धवलतरांशक गधमायशाेभे ।
भगवित हरवभे मनाेे िभुवनभूितकरसीद मम् ॥
वणुपीं मां देवीं माधवीं माधवयाम् ।
वणाेः यसखींम् देवीं नमाययुतवभाम् ॥
महाली च वहे वणुपी च धीमही ।
ताे लीः चाेदयात् ॥
(अानदः कदमः ीदत इित वुताः ।
ऋषयः यः पुा ीदेवीदेवता मताः (वयम्
ीरेव देवता ॥ ) variation)

(चभां लीमीशानाम् सूयभां यमीरम् ।
च सूय सवाभाम् ीमहालीमुपाहे ॥ variation)

ीवचयमायुयमाराेयमावधात् पवमानं महीयते ।
धनं धायं पशं बपुलाभं शतसंवसरं दघमायुः ॥
ऋणराेगाददारपापदपमृयवः ।
भयशाेकमनतापा नयत मम सवदा ॥
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ये जात य अािनयाय यं वयाे जिनतृयाे दधात ।
यं वसाना अमृतवमायन् भजंित सः सवता वदयून् ॥
य एवैनं त यामादधाित । सततमृचा वषृ यं
सधं सधीयते जया पशभः । य एवं वेद ।
ॐ महादेयै च वहे वणुपी च धीमह ।
ताे लीः चाेदयात् ॥

॥ ॐ शातः शातः शातः ॥
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